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Ty veríš v Syna človeka?

zdroj: Tomáš Belá, kaplán
foto: internet

Na štvrtú pôstnu nedeľu čítame o svedectve slepého od narodenia. Celé evanjelium, ako aj ohlasovanie apoštolov je
popretkávané zázrakmi. Ježiš miluje zázraky
a robí ich aj dnes. Uzdraviť slepého od narodenia, to je teda veľká vec.
My veľakrát milujeme tohto Ježiša, ktorý
robí zázraky, ktorý uzdravuje a oslobodzuje
od zlých duchov. Všimnite si, že učeníci sa
pýtajú Ježiša, keď vidia tohto slepého muža
od narodenia: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia – že sa narodil slepý?“ táto
otázka je veľmi zvláštna. Môžu deti za to, že
zhrešili ich rodičia? Choroba, v našom prípade slepota syna, nie je dôsledok hriechu.
To Ježiš jasne povie: „Ani on ani jeho rodičia
nezhrešili, ale majú sa na ňom objaviť veľké
Božie skutky“ (porov. Jn9, 3).
Prečo sa potom máme modliť za uzdravenia, keď nie každý bude uzdravení? Pri
modlitbe za uzdravenie sa deje iba jediná
vec. My prosíme Boha, aby osoba, za ktorú sa modlíme prijala Boží plán, či už je to

uzdravenie alebo kríž, ktorý nosí v podobe
choroby. Je to pre nás veľkým tajomstvom,
ako Boh koná, ale jedno je isté, že Boh nám
dáva stále to najlepšie pre nás.
Ale ako je to so mnou? Sme na pôstnej
púti a už určitú etapu cesty mám za sebou.
Dokážem prijať tohto Ježiša, ktorý nie vždy
koná podľa mojich predstáv, ktorý nie každého uzdraví za koho sa budem modliť, za
skutočného Kráľa môjho života?
My nepotrebujeme filozofovať okolo nejakého zázraku, ale máme vzdávať vďaky
a chválu nášmu Bohu, že On koná, že na nikoho nezabúda.
Môj Pane, tu som, a ty hľadíš na mňa.
Možno nie som slepý, ako ten, ktorého si
uzdravil v dnešnom evanjeliu, ale Ty vieš,
v ktorej oblasti svojho života ešte nevidím,
v ktorej oblasti svojho života si zatváram
radšej oči. Otváraj prosím, vo mne dar viery,
aby som už nespochybňoval tvoje konanie
v mojom živote. Mária, Ty pokorná služobnica Pána, modli sa, prihováraj sa za nás.

Škola snúbencov - termíny
Ponúkame vám termíny predmanželských náuk (školy snúbencov) v našej farnosti.
Z jednotlivých termínov je potrebné absolvovať jeden z každej témy. Témy je možné absolvovať v rôznom poradí.
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Detské okienko
Jn 9, 1-41 04/17
Ahojte!
Po týždni sme tu opäť
a prinášame novú úlohu! Ježiš
uzdravil slepého a on znova videl. Dokresli ľuďom a psíkovi
oči. Koľko je očí na obrázku?
.....................................................

Ak máš chuť si aj zasúťažiť,
tak svoju odpoveď odfoť a pošli
na emailovú adresu: detskeokno@gmail.com alebo vystrihni
a vhoď do pripravenej škatuľky v uršulínskom kostole. Nezabudni dopísať svoje meno
a kontakt. Každý mesiac môžeš
pri detskej sv. omši v Uršulínskom chráme v nedeľu o 10.00
hod. vyhrať zaujímavé ceny.
Najbližšie žrebovanie správnych odpovedí bude: 2. apríla
2017.
Tvoj kontakt:
.....................................................

26.4.2017

Farské oznamy
Psi Pána alebo Zjedz ten film
Dominikáni Vás srdečne pozývajú dnes
na premiéru celovečerného dokumentárneho filmu Jonáša Vacka Psi Pána alebo Zjedz
ten film, ktorý hľadá odpoveď na otázku, kto
sú vlastne dominikáni a ako funguje život
v rehoľnom spoločenstve v 21. storočí. Premiéra sa za účasti režiséra a brata Jindřicha
OP, iniciátora filmu, uskutoční v nedeľu 26.
marca o 18:30 v Dominikánskom kultúrnom
centre Veritas na Dominikánskom námestí.
Cena v predpredaji je 1,50 eur, na mieste 3
eurá. Viac informácií na dkcveritas.sk a dominikani.sk.
Vezmi a čítaj
Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk
v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína vás
v utorok 28. marca 2017 o 17:00 (po sv.
omši) pozýva na ďalšiu prednáška z cyklu
„Vezmi a čítaj“, ktorá sa uskutoční seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho
v Košiciach. Augustiniánsky kňaz Milan Hermanovský v prednáške na tému Sv. Rita –
nádej v neriešiteľných situáciách priblíži
svedectvá orodovania tejto svätice i jej život
a vplyv na dnešnú cirkev. Po prednáške si
budete môcť zakúpiť knihu Svätá Rita – dych
odpustenia. Srdečne vás pozývame.
Stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
V prvý piatok mesiaca apríl (7.4.) bude
v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (u
Jezuitov) od 8.00 hod. do 17.00 hod. možnosť poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
Stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z Košíc a okolia
sa uskutoční v piatok 7.4.2017 o 17.30 hod.
v kostole u Jezuitov, Komenského ul. č. 14.
pri krížovej ceste. Po nej bude následovať
sv. omša za členov Spoločenstva.
V sobotu 8.4.2017 sa u Jezuitov uskutoční pôstna duchovná obnova - so začiatkom
o 9.00 hod. pod vedením P. Petra Sabola SJ,
ktorá bude zakončená sv. omšou o 12.00
hod. za všetkých prítomných.
Všetkých srdečne pozýva spoločenstvo
NSJ.
Zahaľovanie krížov
V našej krajine sa tiež zachováva zvyk
zahaľovať kríže pred piatou pôstnou nedeľou. Kríže zostanú zahalené až do ukončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký
piatok a obrazy až do začiatku Veľkonočnej
vigílie. Charakterom zahaľovania krížov je
snaha o zvýraznenie Kristovej Vykupiteľskej
smrti na kríži.

Výberové konania na funkciu riaditeľa
J. E. Mons. Bernard B o b e r, arcibiskup
– metropolita Košickej arcidiecézy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa:
Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda
Solivarská 49, 080 05 PREŠOV
Cirkevnej základnej školy sv. Martina
č. 199, 082 42 RADATICE
Cirkevnej základnej školy sv. Demetra
č. 240, 082 61 RAŽŇANY
Cirkevnej základnej školy sv. Michala
č. 424, 082 01 KENDICE
Základnej školy sv. Cyrila a Metoda
Bernolákova 18, 040 11 KOŠICE
Spojenej školy sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, 040 23 KOŠICE
Cirkevnej spojenej školy
Školská 650, 093 02 VRANOV NAD TOPĽOU
Cirkevného centra voľného času
Námestie Jána Pavla II. 2059, 069 01 SNINA
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum podania
na pošte) alebo priniesť osobne s označením „Výberové konanie, názov školy“ do 5.
apríla 2017 na adresu: Arcibiskupský školský
úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice.
Viac info: www.ke-arcidieceza.sk
Podporme projekt pre bezdomovcov
Charitný dom sv. Alžbety prosí o podporu pri hlasovaní za projekt “ Tvorivé dielne
pre ľudí bez domova“. Každý zákazník, ktorý
od 8. marca do 4. apríla, nakúpi v ktoromkoľvek obchode Tesco, dostane pri každom
nákupe 1 hlasovací žetón a vhodí ho do hlasovacieho boxu. Za projekt „Tvorivé dielne
pre ľudí bez domova“ je možné hlasovať len
v hypermarkete TESCO EXTRA na Trolejbusovej v Košiciach a v hypermarkete TESCO
Košice nad Jazerom. Víťazný projekt s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa
podporu vo výške 1300 eur. Klienti útulku by
sa naučili vyrábať mydielka, čím by sa podporila ich sebarealizácia, rast pracovných
návykov a tiež by sa zmiernil ich hmotný
nedostatok.
Ponuka pútnických zájazdov
IZRAEL - letecký pútnický zájazd, v termíne: 14.5.2017 – 23.5.2017
RÍM - letecky pútnický zájazd v termíne:
30.5.2017 - 3.6.2017
O programoch sa informujte v:
CK TRINITY
Kováčska 28, 040 01 Košice
Tel/fax: 055/ 625 28 20

Liturgický prehľad na 4. pôstny týždeň
Deň

Liturgická spomienka

Ne
26.03.

4. PÔSTNA NEDEĽA

Po
27.03.

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

Ut
28.03.

Utorok po 4. pôstnej nedeli

St
29.03.

Streda po 4. pôstnej nedeli

Št
30.03.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Pi
31.03.

Piatok po 4. pôstnej nedeli

So
01.04.

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Ne
02.04.

5. PÔSTNA NEDEĽA

Liturgické čítania
Č1: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
Ž: Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Č2: Ef 5, 8-14
Ev: Jn 9, 1-41
Č1: Iz 65, 17-21
Ž: Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Ev: Jn 4, 43-54
Č1: Ez 47, 1-9. 12
Ž: Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
Ev: Jn 5, 1-3. 5-16
Č1: Iz 49, 8-15
Ž: Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18
Ev: Jn 5, 17-30
Č1: Ex 32, 7-14
Ž: Ž 106, 19-20. 21-22. 23
Ev: Jn 5, 31-47
Č1: Múd 2, 1a. 12-22
Ž: Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
Ev: Jn 7, 1-2. 10. 25-30
Č1: Jer 11, 18-20
Ž: Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12
Ev: Jn 7, 40-53
Č1: Ez 37, 12b-14
Ž: Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Č2: Rim 8, 8-11
Ev: Jn 11, 1-45

Pre tých, ktorí chcú obdobie pôstu pred Veľkou nocou prežiť v hlbšej duchovnej príprave vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha publikáciu „Sedem posledných
slov“ od jezuitu Jamesa Martina. Úryvky z knihy vysiela rádio Lumen každý piatok o 20.00 hodine.
Sedem posledných slov, v ktorej ponúka živý
a podmanivý obraz Ježiša a medituje nad jeho
poslednými výrokmi z kríža. Páter Martin ukazuje, ako hlboko Ježiš rozumie našim trápeniam
a prečo sa na neho môžeme vo všetkom obrátiť - mysľou, srdcom aj dušou. Tieto meditácie
vychádzajú z kázne, ktorú mal v newyorskej
Katedrále sv. Patrika na Veľký piatok roku
2015, a každá z nich uvažuje nad jedným
z pôvodných siedmich výrokov:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou
v raji.“
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
„Žena, hľa, tvoj syn! ... Hľa, tvoja matka!“
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“
„Žíznim.“
„Je dokonané.“
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Sedem posledných slov
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